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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Випускниця 
філологічного факультету 
(1982)

Старший науковий співробітник 
відділу лексикології та лексикографії 
Інституту української мови 
НАН України.
Кандидат філологічних наук

СНІЖКО 
Наталія 

Володимирівна

Народилася 8  вересня 1961  р. у  м. Кобеляки 
Полтавської області. Батько, Володимир 
Павлович Варава, керував меблевим цехом 

Кобеляцького промкомбінату «Зоря», мати, Лідія 
Петрівна, працювала робітницею цього ж комбінату та 
вишивальницею в художній майстерні «Квітка». В сім’ї 
шанували рідне слово й  пісню, а  бабуся Одарка 
Михайлівна, акторка місцевого аматорського театру, 
привчила онуку шукати мудрість у книгах.

Н.  В.  Сніжко навчалася у  Кобеляцькій середній 
школі ім. Олеся Гончара, де її мовно-літературні зді-
бності розвивали учителі-філологи Н. П. Омельяненко 
та Н.  К.  Бородавка. Старшокласницею була позаштат-
ним кореспондентом районної газети «Колос».

До Полтавського педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка вступила 1978 р. Навчалася разом із 
М. І. Степаненком, В. А. Мелешко, Т. Я. Василенко та багать-
ма іншими знаними науковцями й освітянами України.

Студентські наукові роботи писала під керівни-
цтвом декана факультету О.  Д.  Бондаревської («Про-
блеми розмежування омонімії та полісемії») та завіду-
вача кафедри української літератури П.  К.  Загайка 
(«Типологія поетичної творчості А. Малишка та Янки 
Купали»). Наталія Володимирівна горда тим, що навча-
лася в  М.  Т.  Безкишкіної, Н.  В.  Жигилій, Г.  П.  Дени-
совець, М. Л. Семенюченко та Л. Ф. Українець, і пере-
конана, що викладачі факультету не тільки дали ґрун-
товні знання з фахових дисциплін, а й навчили мисли-
ти системно, поєднувати традиційні та нові методи 
дослідження, мати власну думку, берегти й розвивати 
рідну мову.

Протягом 1982–1987  рр. Н.  В.  Сніжко працювала 
асистентом кафедри української мови, була курато-
ром, секретарем кафедри. З 1987 до 1989 р. стажувала-
ся в  Інституті мовознавства ім. О.  О.  Потебні (відділ 
лексикології та лексикографії). У  1990  р. захистила 
кандидатську дисертацію «Моделювання динаміки 
системно-структурних відношень українських най-
менувань знарядь праці» (керівник — д-р філол. наук 
М. М. Пе щак). 

Працювала ст. лаборантом, молодшим науковим, 
на уковим співробітником, а  з  1996  р.  — старшим 
на уковим співробітником Інституту мовознавства ім. 
О. О. Потебні.

Коло наукових інтересів  — лексикологія, лексико-
графія, семасіологія, ідеографія, термінологія, слово-
твір, історія мови, комп’ютерна лінгвістика, проте 
перевагу вона надає проблемам, пов’язаним із комп-
лексним вивченням структурно-функціонального ладу 
мови.

1995 р. Н. В. Сніжко вперше в Україні здійснила спро-
бу автоматизованого укладання ідеографічного словника 
української мови. Проаналізувала парадигматичні, син-
тагматичні та словотвірні параметри 54 тисяч іменників, 
що є реєстровими одиницями 11-томного Словника 
української мови. Результати ідеографічного моделю-
вання використовуються для побудови мовної та кон-
цептуальної картин світу, формування теорії загально-
мовного тезауруса, розвитку інтегральних лінгвістич-
них досліджень. Статті  Н.  В.  Сніжко опубліковані 
в  фахових наукових виданнях «Мовознавство», «Укра-
їнська мова», «Філологічні науки (мовознавство)», 
«Лексикографічний бюлетень», «Філологія», «Слово 
и  словарь = Vocabulum et vocabularium», «Романо-
слов’янський дискурс» та в  матеріалах міжнародних 
конференцій.

Нині дослідниця працює над монографіями «Українська 
ідеографія» та «Динаміка лексичного складу української 
мови кінця ХVІІІ — поч. ХХІ ст.». Разом із науковцями від-
ділу лексикології та лексикографії Інституту української 
мови НАН України укладає «Зведений словник лексики 
української мови кінця ХVІІІ — поч. ХХІ ст.». Н. В. Сніжко 
зазначає: «Щаслива з того, що маю «сродну працю» та при-
четна до укладання словників, які є скарбницею духовних 
цінностей народу».

Одружена, разом з чоловіком Миколою Даниловичем 
виховує сина Богдана. Успіхи сина, який є переможцем 
багатьох олімпіад з  філологічних, математичних, істо-
ричних, природничих дисциплін та міжнародних музич-
них конкурсів (фортепіано), Наталія Володимирівна теж 
пов’язує із впливом своєї рідної альма-матер. «У Пол тав-
сь кому педагогічному,  — наголошує Н.  В.  Сніжко,  — 
навчили розвивати природні здібності дитини і спрямо-
вувати їх на осмислення гармонії Божого світу та при-
множення добра на Землі. Тож низький уклін і  щира 
вдячність рідному університету та Полтавському краю, 
що є центром високої духовності, науки й  культури 
в Україні та світі».

3-Vypusknyky.indd   150 26.01.2015   15:21:47




